Baza Wiedzy UPWr prowadzona jest w systemie Omega-PSIR, który posiada mechanizm
automatycznie naliczający punktację zgodnie z obowiązującymi w danym okresie aktami prawnymi.
Publikacje o kategorii In Press mają do czasu publikacji (czyli m.in. do momentu uzyskania numeru
artykułu, zeszytu) 0 pkt.
Punktacja w Bazie Wiedzy – okres ewaluacji 2017-2021
Artykuły naukowe w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych
konferencji naukowych
Punktacja zgodna z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych – Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.12.2019r.

2019Artykuły naukowe w czasopismach naukowych
i w recenzowanych materiałach
z międzynarodowych konferencji naukowych
Artykuły w czasopismach spoza wykazu

Zgodnie z wykazem czasopism z 18 grudnia
2019 r. – 20, 40, 70, 100, 140 lub 200 pkt
5 pkt

2017-2018
Artykuły naukowe w czasopismach naukowych

Artykuły w czasopismach spoza wykazu
Artykuły w czasopismach indeksowanych
w bazach Web of Science, Scopus, za lata 20172018, których nie ma w wykazie z dnia 25
stycznia 2017 r.
Recenzowane materiały z międzynarodowych
konferencji naukowych uwzględnionych w bazie
Web of Science
Artykuły w czasopismach spoza wykazu nieujęte
w latach 2017 – 2018 w bazach (Scopus, Science
Citation Index Expanded, Social Sciences
Citation Index, Arts & Humanities Citation
Index, Emerging Sources Citation Index) lub ze
statusem nieaktywne

Zgodnie z ujednoliconym wykazem czasopism
punktowanych za lata 2013-2016 z dnia
25.01.2017
5 pkt
15 pkt

15 pkt

1 pkt - zgodnie z rozporządzeniem z dnia 31
lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w
sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
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Monografie naukowe
Punktacja zgodna z wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe - Komunikat
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r.

2017Wydawnictwo z II poziomu

Wydawnictwo z I poziomu

Wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw

Autorstwo monografii – 200 pkt
Redakcja naukowa monografii – 100 pkt
Autorstwo rozdziału w monografii – 50 pkt
Autorstwo monografii – 80 pkt
Redakcja naukowa monografii – 20 pkt
Autorstwo rozdziału w monografii – 20 pkt
Autorstwo monografii – 20 pkt
Redakcja naukowa monografii – 5 pkt
Autorstwo rozdziału w monografii – 5 pkt

Uwaga! Dla nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych obowiązuje podwyższona punktacja.

2017- – nauki humanistyczne, społeczne i teologiczne
Wydawnictwo z II poziomu
Autorstwo monografii – 300 pkt
Redakcja naukowa monografii – 150 pkt
Autorstwo rozdziału w monografii – 75 pkt
Wydawnictwo z I poziomu
Autorstwo monografii – 100 pkt
Redakcja naukowa monografii – 20 pkt
Autorstwo rozdziału w monografii – 20 pkt
Wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw
Autorstwo monografii – 20 pkt
Redakcja naukowa monografii – 20 pkt
Autorstwo rozdziału w monografii – 5 pkt
Monografia spoza wykazu po pozytywnej
Autorstwo monografii - 100 pkt
ocenie eksperckiej Komisji Ewaluacji Nauki
Redakcja naukowa monografii – 20 pkt
(KEN)
Autorstwo rozdziału w monografii – 20 pkt
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Zwiększona punktacja obowiązuję jedynie autorów deklarujących dyscyplinę wchodzącą w skład
dziedzin nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych. Baza Wiedzy w rekordzie pokazywać
będzie najwyższą możliwą punktację, mimo to pozostali autorzy z poziomu raportu osobowego
otrzymują standardową punktację.
UWAGA! Za publikacje typu przekład, edycja tekstów źródłowych, artykuł recenzyjny można uzyskać
tylko 25% punktów.

2017- – osiągnięcia naukowe
Patent europejski albo patent przyznany za
granicą co najmniej w jednym z państw
należących do Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem,
że wynalazek został zgłoszony również
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej
Polskiej
Patent przyznany przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
Patent przyznanego innemu podmiotowi niż
ewaluowany, jeżeli autorem albo współautorem
wynalazku, na który patent został przyznany,
jest pracownik ewaluowanego podmiotu
Wyłączne prawa hodowcy do odmiany rośliny
przyznane przez Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych albo Wspólnotowy
Urząd Ochrony Roślin (Community Plant Variety
Office)
Prawo ochronne na wzór użytkowy przyznane
przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
albo za granicą

100 pkt

75 pkt
50 pkt

50 pkt

30 pkt
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Definicje
1. Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo
w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej:
1) przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy,
problemowy albo przekrojowy;
2) opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej
aparatem naukowym.
2. Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym
zamieszczonym w wykazie czasopism.
3. Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota
redakcyjna.
1. Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:
1) przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
2) opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej
aparatem naukowym.
2. Monografią naukową jest również:
1) recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej
dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:
a) na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
b) na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku
polskim;
2) edycja naukowa tekstów źródłowych.
Na podstawie Rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dnia 22
lutego 2019 r.
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Punktacja w Bazie Wiedzy 2013-2016
Baza Wiedzy pokazuje punktację zgodną z ujednoliconym wykazem czasopism punktowanych za
lata 2013-2016. Punktację za poszczególne lata należy sprawdzać na odpowiednich listach
czasopism punktowanych lub za pomocą PC search - wyszukiwarki punktowanych czasopism
naukowych 2010-2017.

2013-2016
Artykuły naukowe w czasopismach naukowych

Publikacja w recenzowanych materiałach
z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej
w Web of Science
Recenzowana publikacja naukowa w języku
innym niż polski, zamieszczona w zagranicznym
czasopiśmie naukowym niezamieszczonym
w wykazie czasopism naukowych

2013-2016
Monografia naukowa, w której liczba autorów
nie przekracza trzech, a co najmniej jeden z nich
wskazał jednostkę jako afiliację
Monografia naukowa wieloautorska, w której
liczba autorów wynosi co najmniej czterech,
a ich udział nie jest wyodrębniony
Monografia naukowa wieloautorska, w której
autorstwo poszczególnych rozdziałów jest
oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej
czterech
Rozdział w monografii naukowej
Redakcja naukowa monografii naukowej

Zgodnie z ujednoliconym wykazem czasopism
punktowanych za lata 2013-2016 z dnia
26.01.2017
15 pkt

5 pkt

25 pkt

15 pkt

15 pkt

5 pkt
5 pkt
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2013-2016 – monografia uznana za dzieło wybitne
Monografia uznana za dzieło wybitne, w której
50 pkt
liczba autorów nie przekracza trzech, a co
najmniej jeden z nich wskazał jednostkę jako
afiliację
Monografia naukowa wieloautorska uznana za
30 pkt
dzieło wybitne, w której liczba autorów wynosi
co najmniej czterech, a ich udział nie jest
wyodrębniony
Monografia naukowa wieloautorska uznana za
30 pkt
dzieło wybitne, w której autorstwo
poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a
liczba autorów wynosi co najmniej czterech
Rozdział w monografii naukowej uznanej za
10 pkt
dzieło wybitne
Redakcja naukowa monografii naukowej
10 pkt
uznanej za dzieło wybitne

Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło wybitne w latach 2013-2016 stanowi:
• nagroda Prezesa Rady Ministrów;
• nagroda ministra kierującego działem administracji rządowej;
• nagroda właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk;
• nagroda komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
• nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
• prestiżowa nagroda zagranicznego towarzystwa naukowego;
• prestiżowa nagroda organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa
naukowego.
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